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AKTUALITÁSOK

Idén már harmadik alkalommal hirdették meg a „Fiatalok Eu-
rópa Erdeiben” („Young People in European Forests”) nem-
zetközi tanulmányi versenyt, amelyben Európa-szerte minden
évben tízezernél is több diák vesz részt. A nemzeti fordulókat
követõ nemzetközi megmérettetésre, a verseny európai dön-
tõjére szeptember 25-26-án Portugáliában került sor. A ma-
gyar színeket a Baár–Madas Református Gimnázium diákjai
képviselték, meggyõzõ fölénnyel szerezve meg az elsõ helyet
a görög és a lengyel diákok csapatai elõtt. 

Az YPEF európai szintû tudásalapú verseny középiskolás diá-
koknak az erdõkrõl, az erdõgazdálkodásról. Különleges-
sége a globális gondolkodásra késztetõ nemzetkö-
ziségben rejlik. A verseny valamennyi résztve-
võ diák számára egyenlõ esélyt biztosítva
segít megérteni a társadalmi-gazdasági
fejlõdés és a környezetvédelem kapcso-
latát, a fenntartható erdõgazdálkodás
elvét, javítja a környezettudatosságot,
s mindezek révén kitûnõ nevelési esz-
köze mind a magán, mind a közössé-
gi szektornak. 

Miért szeretik a diákok a YPEF-et?
Mert jó „buli”. A résztvevõk az iskola-
rendszeren kívül, nagyfokú önállósá-
got kapva és feltételezve, gyakorlatilag
játszva tanulhatnak. Találkozhatnak, barát-
ságokat köthetnek más országok diákjaival. 

Miért hasznos a verseny a rendezõknek, támo-
gatóknak? Kitûnõ kommunikációs eszköz arra, hogy in-
formációt közvetítsünk erdõrõl, erdõgazdálkodásról és a fafel-
dolgozó iparról nemzeti és európai szinten egyaránt, annak a
korcsoportnak, amelyben még nem alakultak ki elõítéletek. 

A versenyt – amelyet elsõ ízben 2011-ben hirdettek meg –
hazánkban az Országos Erdészeti Egyesület és a Kitaibel Pál
Középiskolai Biológiai, Környezetvédelmi Tanulmányi Ver-
seny szervezi. A megmérettetés nemzeti, majd nemzetközi
szinten folyik. Magyarországon kétfordulós, selejtezõbõl és a
nemzeti döntõbõl áll. Az idei magyarországi versenyben
csaknem félszáz iskola, közel háromszáz diákja vett részt. 

A nemzetközi döntõ szeptember 25-26-án Portugáliában, a
Peneda-Gerês Nemzeti Parkban, kilenc ország csapatának
részvételével zajlott. Az esemény házigazdája a Portugál Erdé-
szeti Egyesület, a FORESTIS volt. A jellemzõen 2-3 fõs csapa-
tok, két teljesen eltérõ feladatban mérték össze tudásukat és
kreativitásukat. Elsõként egy tesztben adtak számot tudásukról
az európai erdõkkel, az erdõk természeti értékeivel és az erdé-
szettel kapcsolatosan. A tesztet követõen a magyar diákok, ha
nem is voltak kimondottan borúlátók, különösképp nem tûn-
tek bizakodónak sem. A kérdések idén is nehezek voltak. A
csapatoknak azt követõen elõadás formájában kellett bemutat-
niuk a hazájukban az erdõgazdálkodással szemben támasztott
kihívásokat (a prezentáció szövege a www.oee.hu  egyesületi
hírei között érhetõ el). A magyar csapat prezentációját Kozma
Katica gyönyörû népdallal nyitotta meg, amit egy jó szakmai
elõadás követett, majd Katica és Csobaji Lehel páros néptánca
zárt. Újra bizakodni kezdtünk.

A versenyzõk dolgát nehezítette, hogy az elõadásokat egy-
részt a felnõttekbõl álló Nemzetközi Versenybizottság, más-
részt a résztvevõ diákok pontozták. Így azokkal több korosz-
tályt kellett eredményesen megszólítani. 

Végül kiderült, kár volt aggódni a teszt miatt. A magyar
csapat holtversenyben a legjobb teszteredménnyel, de a leg-
jobb elõadással, meggyõzõ pontkülönbséggel végzett az elsõ
helyen. A végeredmény: 1. Magyarország (85 pont), 2. Görög-
ország (80 pont), 3. Lengyelország (79 pont). 

A magyar csapat tagjai: Vetlényi Dávid felkészítõ tanár, Új-
vári Gergely, Csobaji Lehel és Kozma Katica tanulók. 

Meg kell említeni, a végül a nyolcadik helyen végzett,
portugál csapat szereplését, akiknek a bábelõadás-

sal színesített prezentációja teljesen levette a
lábáról mind a felnõtt, mind pedig a diák

zsûrit. Mivel azonban a portugál lányok
tesztje nem sikerült túl jól, a dobogós he-
lyekért folytatott harcba nem tudtak be-
leszólni. Épp ellenkezõleg járt az oszt-
rák csapat, kitûnõ tesztet követõen,
ugyan jó, de nem a magadott témáról
szóló prezentációjuk miatt nem tudták
megvédeni tavalyi elsõségüket.

A díjátadó ünnepségre a nemzeti
park látogatóközpontjában került sor,

ahol többek között Joao Soverallal, a
portugál Természetvédelmi és Erdészeti

Intézet (ICNF) alelnöke és Francisco Carval-
ho Guerra, a FORESTIS elnöke köszöntötte a diá-

kokat. Nem mellesleg ennek keretében a magyar diákok
egy-egy Tablet PC-vel lettek gazdagabbak.

A portugáliai tartózkodás két napja során kikapcsolódásra is
mód nyílt. A versenynek otthont adó Peneda-Gerês Nemzeti
Park Portugália északi, Spanyolországgal határos részén he-
lyezkedik el. Habár az idõjárás nem tette lehetõvé a tervezett
fürdõzést, a kirándulások számtalan élménnyel, leginkább bo-
tanikai – korábban csak tankönyvbõl ismert – különlegesség-
gel szolgáltak. A magyar küldöttség az utolsó nap idõt tudott
szakítani az Atlanti-óceán partján fekvõ Porto városának meg-
tekintésére is. S habár egész nap szó szerint szakadt az esõ,
senki sem akart emiatt korábban visszatérni a repülõtérre. 

Diákjaink a portugál versenyen a Vidékfejlesztési Minisz-
térium támogatásával, az Országos Erdészeti Egyesület szer-
vezésében vettek részt. A YPEF 2014-es versenysorozatát a
tervek szerint még az idén meghirdetik. A hazai szervezõk,
bíznak benne, hogy a kitûnõ nemzetközi eredmények a
YPEF hazai ismertségének növekedésében, szakmai színvo-
nalának további emelkedésében, és a versenyt támogatni
szándékozó szponzorokban is meg fog nyilvánulni. 

A Nemzeti és a Nemzetközi Versenybizottság szeretettel
hív minden diákot, hogy vegyen részt a YPEF versenyen
2014-ben is! 

Kovácsevics Pál
Országos Erdészeti Egyesület

Hoczek László
Kitaibel Pál Középiskolai 

Tanulmányi Verseny

Újra magyar diákok nyerték az YPEF
nemzetközi versenyt


